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Analiză: Cât poluează, de fapt, România? Indicatorii pe 5 direcții de
poluare, comparativ cu alte state

România este unul dintre micii poluatori ai Europei și una dintre campioanele reducerii
de Emisii de Gaze de Seră (GES). Angajamentul Uniunii Europene pentru anul 2020 a
fost de reducere a emisiilor GES cu 20% până în anul 2020 comparativ cu nivelul
emisiilor din anul 1990 și realizase deja, în 2017, o scădere cu 21,7%, față de 1990,
totalizând 4.483 de megatone de dioxid de carbon echivalent (CO2e).
În 2017, țara noastră înregistra o reducere cu 45,86% a emisiilor GES, de la 248,07
milioane tone CO2 echivalent, în 1990, la 113,75 milioane tone, conform
Inventarului Național al GES.
Acest Indice, de 45,86%, este valabil pentru datele ce nu includ “Utilizarea terenurilor,
schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură” (LULUC).
România a fost ajutată în procesul de decarbonizare traversat în primele două decenii
post-1989, de șocurile industriale provocate de restructurările ample ale industriei
energofage comuniste, adică de dispariția majorității producătorilor siderurgici și
petrochimici.
De acum încolo, ea va trebui să facă față unor surse noi de poluare, pe segmente aflate
în plină dezvoltare simultană cu creșterea economică. Este vorba, în principal, de
consumul în creștere al gospodăriilor și a economiei reale.
1- Contribuția României la emisiile UE este de 2,6%. Polonia polează de peste 3 ori
mai mult

România a avut un volum GES de aproape 115 milioane de tone echivalent CO2, ceea
ce reprezintă 2,6% din totalul emisiilor UE în 2017. De menționat că indicatorul include
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și aviația industrială, nu și emisiile și absorbțiile rezultate din exploatarea terenurilor,
schimbarea destinației terenurilor și silvicultură.
Volumul de emisii este de peste 8 ori mai mic decât cel al Germaniei și de 3,16 ori mai
mic decât al Poloniei, conform datelor Agenției Europene de Mediu.
Jumătate din emisiile UE au fost generate de cele mai avansate economii ale Uniunii –
Germania, Marea Britanie, Italia și Franța, care sunt și cele mai populate state membre.
Țările cu cele mai mari emisii:
Germania – 936 milioane tone, adică 20,9% din totalul UE
Marea Britanie – 505 milioane t CO2 echivalent (11,3%)
Franța – 482 (10,8%)
Italia – 439 milioane t (9,8%)
Polonia – 416 milioane t (9,3%)
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2- Poluarea prin combustibilii fosili. Letonia și România, cele mai reduse emisii pe
cap de locuitor
La indicatorul pe cap de locuitor, Lituania, Letonia și România au cele mai reduse astfel
de emisii, în timp ce Luxemburg și Estonia conduc în clasament, cu cele mai mari
cantități.

În medie, un locuitor din Luxemburg a fost responsabil în 2017 de emiterea unei
cantități de emisii de 5 ori mai mare decât media națională aferentă pentru un
rezident din România:

3- Angajamentele României – a fost ratată ținta pentru oxizii de azot
Conform datelor și proiecțiilor efectuate, România a îndeplinit reduceriile de emisii
asumate inclusiv pentru primul semestru al anului 2020, cu excepția celei
corespunzătoare oxizilor de de azot. Alte cinci state – Letonia, Lituania, Grecia, Polonia
și Slovenia – au eșuat în atingerea acestui obiectiv, conform Agenției Europene de
Mediu.

